
GRUNTAS PRIEŠ LAKAVIMĄ-  

PLASTOR TANNIN INHIBITOR 

Vieno komponento gruntinė danga medienos padengimui prieš lakavimą. Gruntas specialiai sukurtas tam, kad surištu medienoje 
esančius taninus ir neleistu medienai pakeisti spalvos po nulakavimo. Apsaugo medieną nuo raudonavimo, tamsėjimo ar kitokių 
spalvinių pokyčių, tinka visų rūšių įprastoms bei egzotinėms medienos rūšims (uosis, ąžuolas, riešutmedis, vyšnia, afara ar kt.). 
Gruntas yra visiškai skaidrus, nekeičia medienos spalvos bei laikui bėgant negelsta. Labai takus ir paprastai dengiamas, lengvai 
šveičiamas. 
Charakteristikos 
Tankis kg/L:                                     1,03 +/-0,05 
Klampumas prie 20ºC:                   nekintamas apie 40 sekundžių nuo darbo pradžios. 
Sausoji liekana:                              apie 28% bendro tūrio 
Džiūvimo laikas :                            Saugoti nuo dulkių – 45min. 
 Galima sušveisti, lakuoti – 1-2val. (priklausomai nuo medienos ir aplinkos drėgnumo bei temperatūros). 
Lakuojamo paviršiaus paruošimas 
 Senos medinės grindys:               Mediena sušveičiama įvairiomis kryptimis tris kartus skirtingo rūpumo šveitimo popieriumi. 
Pirmą kartą šveičiama rupiu šveitimo popieriumi (16-60`), antrą kartą šveičiama vidutinio rupumo (80-100`) šveitimo popieriumi, 
trečią kartą šveičiama mažo rupumo (apie 150`) šveitimo popieriumi kol bus pasiektas visiškas pageidaujamas rezultatas 
(pageidautina medžio rašto kryptimi). 
Naujos medinės grindys:             Dažniausiai užtenka sušveisti su mažo rupumo šveitimo popieriumi medžio rašto kryptimi. 
Pašalinti visas dulkes ir nešvarumus vakuuminio siurblio pagalbą nuo apdorojamo paviršiaus bei visoje patalpoje, drėgna šluoste 
nuvalyti lakuojamą  paviršių, bei leisti paviršiui pilnai išdžiūti. 
 Įrankiai. Darbui gali būti naudojami trumpo arba vidutinio plauko veliūriniai lakavimo voleliai ar teptukai skirti vandeninių lakų 
padengimui.Prieš naudojimą įsitikinkite kad įrankiai švarūs bei sausi, ‚nemeta‘ šerių ar pūkelio. Naujus volelius prieš darbą 
rekomenduojama gerai išplauti su vandeniu bei pilnai išdžiovinti. 
 Pasiruošimas darbui Gruntuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 8ºC ir ne aukštesnė nei 25 ºC. 
Rekomenduojama gruntuojamos medienos drėgmė - <10%. 
Patalpoj kurioje dirbama nerekomenduojama sudaryti skersvėjį. 
Norint išvengti grunto užteršimo, nerekomenduojama dirbti tiesiai iš originalios taros. 
Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti ! 
Prieš naudojimą gerai išmaišyti ! 
 Padengimas.  Pirmiausia su teptuku padengiami patalpos grindų kraštai, kampai bei sunkiai prieinamos vietos, paskui visas 
paviršius tolygiai padengiamas voleliu ar teptuku. 
·         Paviršius padengiamas gruntą paskirstant paviršiuje išilgai ir skersai, paskutinį judesį atliekant medienos rašto kryptimi. 
·         Vengti netolygaus padengimo bei „balų“ susidarymo, grunto perteklius turi būti pašalintas arba paskirstytas po visą 
lakuojamą paviršių. Padengtą paviršių      rekomenduotina koreguoti ne ilgiau kaip 40 sekundžių bėgyje nuo padengimo. 
·         Norint išvengti grunto persidengimo ir netolygaus padengimo, rekomenduojama vienu metu gruntuoti ne didesnį kaip 2-
3m² plotą. 
·         Po grunto padengimo ir pilno išdžiūvimo, paviršius švelniai sušveičiamas mažo rūpumo (180` - 240`) šveitimo popieriumi 
(grubus šlifavimas gali pakenkti grunto plėvelei). 
Svarbios pastabos 
Po panaudojimo sandariai uždarykite originalų įpakavimą. 
Jai pakartotinai atidarius įpakavimą susidaro plėvelė, ją reikia atsargiai pašalinti ir gruntą prieš naudojimą rekomenduojama 
prafiltruoti. 
Pakuotė.  1.0 ir 5.0 litrai plastmasinė pakuotė 
 Blizgumas Extra matinis 
 Sandėliavimas, įrankių priežiūra 
Produktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas. Saugoti nuo šalčio ! vieną kartą užšalęs lakas tampa netinkamas 
naudojimui. Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelakyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. 
Geriausias naudoti 1 metai nuo pagaminimo datos. Laikantis visų sandėliavimo reikalavimų, produktas tinkamas naudoti iki 3 
metų nuo pagaminimo datos. Įrankiai iškarto po darbo plaunami su vandeniu ir muilu. 
 Saugumo informacija lakui 
S2 Saugoti nuo vaikų  
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
S29 Neišleisti į kanalizaciją 
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. 
Degumo laipsnis: Nedegus.  Žybsnio temperatūra - apie 61°C 
VOC (Lakių jų dalelių kiekis) – mažas :  max 46g/l 
Tiekėjas/platintojas: UAB Rinvila, Laisvės prosp. 53e, Vilnius. Tel 852426310 
 


